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22.4.2015 A8-0025/99 

Pozměňovací návrh  99 
Piernicola Pedicini 
za skupinu EFDD 
 
Doporučení pro druhé čtení A8-0025/2015 
Nils Torvalds 
Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů 
10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Postoj Rady 
Čl. 1 – bod 3 – písm. b a (nové) 
Směrnice 98/70/ES 
Čl. 7b – odst. 4a (nový) 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 ba) vkládá se nový odstavec, který zní: 

„4a. Biopaliva zohledňovaná pro účely 
uvedené v odstavci 1 nesmí být vyrobena 
z odpadů nebo zbytků, které podléhají 
cílům opětovného použití a recyklace 
podle čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES. 
Členské státy zajistí, aby použití odpadů 
a zbytků, na něž se vztahuje směrnice 
2008/98/ES, na výrobu biopaliv 
a biokapalin zohledňovaných pro účely 
uvedené v odstavci 1 bylo v souladu 
s hierarchií způsobů nakládání s odpady 
stanovenou v článku 4 uvedené směrnice. 
Členské státy rovněž řádně zohlední 
zásadu kaskádového využití, přičemž 
přihlédnou k regionálním a místním 
hospodářským a technickým 
podmínkám.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Členské státy by měly v případě používání vstupních surovin zajistit, aby byla dodržována 
hierarchie nakládání s odpady a zásada kaskádového využití biomasy. 
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22.4.2015 A8-0025/100 

Pozměňovací návrh  100 
Piernicola Pedicini 
za skupinu EFDD 
 
Doporučení pro druhé čtení A8-0025/2015 
Nils Torvalds 
Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů 
10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Postoj Rady 
Čl. 2 – bod 2 – písm. e 
Směrnice 2009/28/ES 
Čl. 3 – odst. 5 – pododstavec 2 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 25a, 
jimiž se upravuje seznam vstupních 
surovin v části A přílohy IX za účelem 
doplnění vstupních surovin, nikoliv však 
jejich odstranění ze seznamu. Pro každou 
ze vstupních surovin, které mají být 
doplněny na seznam v části A přílohy IX, 
přijme Komise samostatný akt v přenesené 
pravomoci. Každý akt v přenesené 
pravomoci se musí opírat o analýzu 
nejnovějšího vědeckého a technického 
pokroku, jež náležitě zohlední zásady 
hierarchie způsobů nakládání s odpady 
a podpoří závěr, že daná vstupní surovina 
nepovede k dodatečné poptávce po půdě 
ani k účinkům výrazně narušujícím trhy 
s (vedlejšími) produkty, odpady nebo 
zbytky, že přinese značné úspory emisí 
skleníkových plynů v porovnání s fosilními 
palivy a že s ní není spojeno riziko 
nepříznivého ovlivnění životního prostředí 
a biologické rozmanitosti.“ 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 25a, 
jimiž se upravuje seznam vstupních 
surovin v části A přílohy IX. Pro každou ze 
vstupních surovin přijme Komise 
samostatný akt v přenesené pravomoci. 
Každý akt v přenesené pravomoci se musí 
opírat o analýzu nejnovějšího vědeckého a 
technického pokroku, jež náležitě zohlední 
zásady hierarchie způsobů nakládání 
s odpady stanovené ve směrnici 
2008/98/ES a podpoří závěr, že daná 
vstupní surovina nepovede k dodatečné 
poptávce po půdě ani k účinkům výrazně 
narušujícím trhy s (vedlejšími) produkty, 
odpady nebo zbytky, že přinese značné 
úspory emisí skleníkových plynů 
v porovnání s fosilními palivy a že s ní 
není spojeno riziko nepříznivého ovlivnění 
životního prostředí a biologické 
rozmanitosti. 

Or. en 
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Odůvodnění 

Je důležité zajistit, aby bylo možno v rámci inovativních ekologických podnikatelských modelů 
rozvíjet nové způsoby využití vstupních surovin: Pokud je určitý materiál dnes považován za 
zbytek, avšak díky vědeckotechnologickému zhodnocení jeho využití bude zítra shledán 
produktem, pak musí právo takovouto změnu umožňovat. V opačném případě by pro trh a 
hospodářskou soutěž představovalo překážku a bylo z hlediska cílů této směrnice 
kontraproduktivní. 
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22.4.2015 A8-0025/101 

Pozměňovací návrh  100 
Piernicola Pedicini 
za skupinu EFDD 
 
Doporučení pro druhé čtení A8-0025/2015 
Nils Torvalds 
Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů 
10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Postoj Rady 
Čl. 2 – bod 5 – písm. b a (nové) 
Směrnice 2009/28/ES 
Čl. 17 – odst. 4a (nový) 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

 ba) vkládá se nový odstavec, který zní: 

„4a. Biopaliva a biokapaliny 
zohledňované pro účely uvedené v odst. 1 
písm. a), b) a c) nesmí být vyrobeny 
z odpadů a zbytků, které podléhají cílům 
opětovného použití a recyklace podle čl. 
11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES. Členské 
státy zajistí, aby použití odpadů a zbytků, 
na něž se vztahuje směrnice 2008/98/ES, 
pro účely výroby biopaliv a biokapalin 
zohledňovaných pro účely uvedené v odst. 
1 písm. a), b) a c) bylo v souladu 
s hierarchií způsobů nakládání s odpady 
stanovenou v článku 4 uvedené směrnice. 
Členské státy rovněž řádně zohlední 
zásadu kaskádového využití, přičemž 
přihlédnou k regionálním a místním 
hospodářským a technickým 
podmínkám.“ 

Or. en 

Odůvodnění 

Členské státy by měly v případě používání vstupních surovin zajistit, aby byla dodržována 
hierarchie nakládání s odpady a zásada kaskádového využití biomasy. 
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22.4.2015 A8-0025/102 

Pozměňovací návrh  102 
Piernicola Pedicini 
za skupinu EFDD 
 
Doporučení pro druhé čtení A8-0025/2015 
Nils Torvalds 
Směrnice o jakosti paliv a směrnice o energii z obnovitelných zdrojů 
10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Postoj Rady 
Příloha 2 – bod 3 
Směrnice 2009/28/ES 
Příloha IX – část A – písm. o 
 

Postoj Rady Pozměňovací návrh 

o) podíl biomasy na odpadu a zbytcích 
z lesnictví a z dřevozpracujících odvětví, 
jako jsou kůra, větve, nekomerční 
pročistky, listí, jehličí, koruny stromů, 
piliny, hobliny, černý louh, hnědý louh, kal 
z vláknovin, lignin a tálový olej; 

o) podíl biomasy na odpadu a zbytcích 
z lesnictví a z dřevozpracujících odvětví, 
jako jsou kůra, větve, nekomerční 
pročistky, listí, jehličí, koruny stromů, 
černý louh, hnědý louh, kal z vláknovin a 
lignin; 

Or. en 

Odůvodnění 

Stávající hospodářské využívání tálového oleje, hoblin a pilin je již v souladu se zásadou 
kaskádového využití. Je důležité zajistit, aby chemické společnosti a další odvětví založená na 
biologických zdrojích mohly být i nadále konkurenceschopné, aby měly přístup k těmto 
vstupním surovinám pro svou výrobu a inovace. 

 
 


